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W dzisiejszych czasach obserwuje się postępujący wzrost liczby pacjentów z dysfunkcjami układu 

ruchowego narządu żucia. Za główną tego przyczynę uznaje się postęp cywilizacyjny i towarzyszący 

mu stres. 

Etiologia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia jest złożona i wieloczynnikowa. Wśród przyczyn 

tych zaburzeń wymienia się parafunkcje, warunki zwarciowe, urazy, wady zgryzu, wrodzone i nabyte 

zaburzenia twarzoczaszki oraz czynniki genetyczne.  

        Objawy zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego są różnorodne i  mogą 

występować także poza nim, w obrębie narządu wzroku, słuchu, kręgosłupa szyjnego, skroni, 

potylicy, karku  i kończyn górnych. Do objawów lokalizujących się w układzie stomatognatycznym 

należą: starcie zębów, pęknięcia szkliwa, ubytki klinowe, zaburzenia ruchomości żuchwy, bóle 

stawów skroniowo¬¬-żuchwowych, patologiczne objawy akustyczne w stawach skroniowo-

żuchwowych i bóle mięśni.  

        Złożona etiologia tych zaburzeń powoduje trudności w ich leczeniu. Najczęściej stosowaną 

metodą leczenia jest terapia szynami zgryzowymi, ale coraz częściej wykorzystuje się także terapię 

wspomagającą, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne.  

        Celem pracy była: 

1. Ocena analgetycznego działania magnetostymulacji, magnetoledoterapii i terapii światłem 

spolaryzowanym u pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych, 



2. Porównanie skuteczności magnetostymulacji, magnetoledoterapii  terapii światłem 

spolaryzowanym w terapii bólu w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych, 

3. Wybór najefektywniejszej metody fizykoterapii spośród zastosowanych w badaniu. 

        Badaniem objęto 150 pacjentów (119 kobiet i 31 mężczyzn) w wieku 20-71 lat z bólowym 

zespołem dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego o przewlekłym charakterze. Pacjenci zostali 

losowo przydzieleni do dwóch grup – badanej  składającej się ze 100 pacjentów i kontrolnej 

składającej się z 50 pacjentów.  

U wszystkich pacjentów zastosowano terapię szyną zgryzową. W grupie badanej zastosowano także 

terapię wspomagającą – w pierwszej podgrupie (33 osoby) –  magnetostymulację, w drugiej (33 

osoby) – magnetoledoterapię, natomiast w trzeciej (34 osoby) – terapię światłem spolaryzowanym. 

Przed rozpoczęciem badania przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, określono 

stopień zaawansowania dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych wykorzystując wskaźnik 

anamnestyczny (AI) i kliniczny (DI) Helkimo, natomiast z zastosowaniem skali VAS i zmodyfikowanego 

kwestionariusza wskaźników bólu według Laitinena, oceniono natężenie bólu zgłaszanego przez 

pacjentów. W trakcie trwającego 6 tygodni badania, w grupie badanej wykonano 20 zabiegów, w 

dwóch seriach po 10 zabiegów każda, z przerwą dwutygodniową między seriami, cztery razy 

określono natężenie bólu i dwa razy zaawansowanie dysfunkcji. W grupie kontrolnej intensywność 

bólu i zaawansowanie dysfunkcji określono dwukrotnie – przed badaniem i po jego zakończeniu.  

Odnotowano istotną statycznie różnicę w spadku intensywności bólu pomiędzy grupą badaną i 

kontrolną (w skali VAS p < 0,001, w skali Laitinena p = 0,002). Analizując wyniki terapii w podgrupach 

grupy badanej stwierdzono, że największy spadek intensywności dolegliwości bólowych uzyskano po 

zabiegach magnetoledoterapii. Spadek zaawansowania dysfunkcji określany wskaźnikiem 

anamnestycznym Helkimo nastąpił u 99% pacjentów z grupy badanej (w tym u 100% pacjentów 

poddanych magnetoledoterapii) i u 76% pacjentów z grupy kontrolnej. Najniższą punktację we 

wskaźniku klinicznym Helkimo uzyskali pacjenci leczeni magnetoledoterapią. 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Zabiegi fizykoterapeutyczne są skuteczną formą terapii wspomagającej w  dysfunkcjach stawów 

skroniowo-żuchwowych, nie powodują działań niepożądanych, a zastosowane zabiegi są dobrze 

tolerowane przez pacjentów. 

2. Potrzebna jest niewielka liczba zabiegów (średnio 3), aby nastąpiło zmniejszenie intensywności 

bólu zgłaszanego przez pacjentów, a zastosowane czynniki fizykalne przyczyniają się do zmniejszenia 

lub całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych (po 20 zabiegach). 

3. Wykorzystana terapia wspomagająca, wykazując działanie analgetyczne pozwala ograniczyć lub 

wyeliminować potrzebę stosowania środków przeciwbólowych. 

4. Użyte metody fizykoterapeutyczne zwiększyły sprawność ruchową w stawach skroniowo-

żuchwowych. 

5. Jakość życia pacjentów podanych zabiegom fizykoterapeutycznym uległa znacznej poprawie. 

6. Najskuteczniejszą okazała się  być terapia skojarzona, czyli magnetoledoterapia. 

 

 



 

8. Summary 

 

Nowadays a progressive increase in the number of patients with dysfunction of the masticatory 

system is observed. The main reason for this is the progress of civilization and the accompanying 

stress. 

The aetiology of dysfunction of the masticatory system is complex and multifactorial. Among causes 

of these disorders there are parafunctions, dental occlusion, trauma, malocclusion, congenital and 

acquired facial skeleton disorders as well as genetic factors. 

Symptoms of dysfunction of the stomatognathic system are varied and can occur also in eyes, ears, 

cervical spine, temples, occiput, neck and upper limbs. Symptoms localized in the stomatognathic 

system include: dental attrition, enamel cracks, abfraction, mandibular movement disorders, 

temporomandibular joint pain, pathological sounds in temporomandibular joint pain and muscle 

aches. 

The complex aetiology of these disorders makes their treatment difficult. The most commonly used 

treatment method is occlusal splint therapy, but more often adjunctive therapy also is used, i.e. 

physiotherapy. 

The aim of the study was: 

1. Evaluation of the analgesic effect of magnetostmulation, magnetoledotherapy and polarized light 

therapy in patients with temporomandibular joint dysfunction, 

2. Comparison of magnetostimulation, magnetoledotherapy and polarized light therapy in pain 

therapy in temporomandibular dysfunction, 

3. Selection of the most effective method of physiotherapy among the ones used in the study.  

The study involved 150 patients (119 women and 31 men) aged 20-71 years with chronic pain 

syndrome of temporomandibular joint dysfunction. Patients were randomly assigned to two  groups 

– a study group consisting of 100 patients and a control group consisting of 50 patients. 

        All the patients were treated with occlusal splints. In the first subgroup of the study group (33 

patients) magnetostimulation was applied, magnetoledotherapy was used in the second group (33 

patients) and in the third one 34 patients were treated by polarized light therapy. Prior to the study, 

on the basis of medical examination and history there was  determined the degree of severity of 

temporomandibular joint disorders using the Helkimo anamnestic index (AI) and dysfunction index 

(DI) while using the VAS scale and a modified pain rates according to the Laitinen questionnaire, the 

intensity of pain reported by the patients was assessed. During a 6-week study, 20 procedures were 

carried out in the study group, in two series of 10 procedures each, with a two-week interval 

between the series, the intensity of pain were evaluated four times and the Helkimo index was 

evaluated twice. In the control group, the intensity of the pain and the Helkimo index were 

determined twice – before and after the study. 

There was noted a substantial statistical difference in the intensity of pain reduction between the 

study and control group (in VAS scale  



p < 0.001, in Laitinen scale p = 0.002). When analyzing the results of therapy in the subgroups of the 

study group, it was found that the greatest decrease in pain intensity was obtained after 

magnetoledotherapy. In 99% of the patients of the study group (including 100% of the patients 

treated with magnetoledotherapy) and in 76% of the control group lower anamnestic index was 

observed. The lowest score in the Helkimo disfunction index was obtained in patients treated with 

magnetoledotherapy. 

Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: 

1. Physiotherapeutic treatments are an effective form of adjunctive therapy in dysfunction of 

temporomandibular joints, do not cause side effects, and are well tolerated by patients. 

2. A small number of procedures is required (average 3) to reduce the intensity of pain reported by 

patients and the physical factors used caused reduction or complete relief from pain (after 20 

treatments). 

3. Use of adjunctive therapy with an analgesic effect can reduce or eliminate the need for analgesics. 

4. The physiotherapeutic methods used have increased mobility in the temporomandibular joints. 

5. The quality of life of the patients subjected to physiotherapeutic treatment has improved 

considerably. 

6. The most effective was the combination therapy, i.e. magnetoledotherapy. 


